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RESOLUCIÓ DE LA SINDICATURA GREUGES REFERENT A LA QUEIXA
RELATIVA A GESTIÓ TRIBUTÀRIA

ANTECEDENTS
Descripció dels fets objecte de la queixa
En data 8 de març de 2022, el ciutadà va presentar una queixa en aquesta Sindicatura
en què exposava la seva disconformitat per haver rebut la provisió de constrenyiment
per impagament de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) corresponent a
l’exercici 2020. El ciutadà al·legava que no va ser prèviament notificat del pagament
d’aquest impost.

Actuacions fetes
Admesa a tràmit la queixa, la Sindicatura va iniciar la instrucció de l’expedient
estudiant els fets i la legislació aplicable, amb la finalitat de valorar si s’havien aplicat
els principis de bona administració per a la salvaguarda dels drets fonamentals a la
ciutat.
D’acord amb el principi d’economia administrativa, no s’ha efectuat petició d’informe a
l’alcaldia, ja que consta en l’expedient suficient informació per poder emetre un
pronunciament.
CONSIDERACIONS
Anualment, l’Institut Municipal d’Hisenda genera el Padró de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica. Simultàniament, fa públic el Calendari del Contribuent,1 on
s’indiquen les dates en les quals les persones contribuents poden realitzar els
pagaments dels tributs en període voluntari.
Tant la Llei general tributària com l’Ordenança fiscal general estableixen el règim dels
tributs que es meriten de forma periòdica, com és el cas d’aquest impost. De manera
que, un cop produïda l’alta del vehicle al Padró de l’impost, els rebuts successius es
notifiquen de forma col·lectiva a través de la publicació al Butlletí Oficial de la Província
i en dos diaris de màxima difusió.
En conseqüència, és l’obligat tributari qui ha d’estar pendent de conèixer, mitjançant la
Guia del contribuent publicada en el web de l’Institut Municipal d’Hisenda i en la
premsa de més difusió, el període de pagament voluntari de l’impost.

1

<https://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca/informacio-general/calendari-fiscal>.

1

D’acord amb el que disposen l’article 143 de la Carta Municipal de Barcelona i el
Reglament que regula aquesta institució, aquesta Sindicatura té com a missió valorar
si s’ha produït un greuge. Considerats els fets i les normes aplicables, conclou que, en
aquest cas, l’actuació de l’Institut Municipal d’Hisenda ha estat ajustada a dret.
Aquesta resolució es comunicarà a l’òrgan municipal competent, se’n donarà compte
al Plenari del Consell Municipal en l’informe anual reglamentari i del seu contingut
s’informarà la persona interessada.
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